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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

• Η οπτικοποίηση (Visualizing) των ειδήσεων θεωρείται όλο και 

περισσότερο ως ένας κατάλληλος τρόπος αντιµετώπισης δύο 

προκλήσεων της σύγχρονης δηµοσιογραφίας: αφενός της πρόκλησης 

της αποκάλυψης µεγάλων ειδήσεων και αφετέρου την παρουσίαση 

σύνθετων πληροφοριών κατά τρόπο που να είναι εύκολο να 

κατανοηθούν. Οι ειδικοί της σύγχρονης οπτικοποίησης στον τοµέα της 

δηµοσιογραφίας,  δοκιµάζουν   και βρίσκουν συνεχώς τρόπους για την 

αποτελεσµατικότερη και πλέον εύληπτη οργάνωση της παραγωγής 

οπτικοποιηµένων πληροφοριών. Η πτυχίακη αυτή εργασία διερευνά 

τις αναφερθείσες προκλήσεις για την παραγωγή των  ειδήσεων και 

ειδικότερα την οπτικοποίηση των ειδήσεων µέσω των infographics, 

έργο που απαιτεί σύγκλιση δεξιοτήτων δηµοσιογραφικής και οπτικής 

σκέψης, µια πιο επαναληπτική διαδικασία παραγωγής ειδήσεων και 

µια αναθεωρηµένη άποψη της λειτουργίας των ειδήσεων per se. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 INFOGRAPHICS: ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

 

1.1.Infographics: ορίζοντας την έννοια 

 

Τα Infographics έχουν αναδειχθεί ως µια δηµοφιλής οπτική προσέγγιση για 

την απόδοση αφηρηµένων, σύνθετων και πυκνών µηνυµάτων (Lamb et al.,  2014; 

Smiciklas,  2012;Vanichvasin, 2013).   Παρόλο που όλοι µας έχουµε  δει ένα 

infographic (το οποίο είναι µια συντόµευση   για το information graphic), ένα 

infographic, σύµφωνα µε το Krum (2014:5) είναι «ένας µεγαλύτερος γραφικός 

σχεδιασµός που συνδυάζει οπτικοποιήσεις δεδοµένων, εικονογραφήσεις, κείµενο και 

εικόνες σε µια µορφή που αναφέρει µια πλήρη ιστορία ».  

Τα Infographics χρησιµοποιούνται ευρέως σε εφηµερίδες και ενηµερωτικά 

δελτία (Lamb et al., 2014, Smiciklas, 2012) επειδή είναι αποτελεσµατικά µε την 

ενθυλάκωση πολλών λεπτοµερειών σε µία οπτική, ενώ επιπλέον είναι σαφή και 

ακριβή.    Λόγω της ευρείας αποδοχής και χρήσης τους ως εργαλείου για την 

απόδοση περίπλοκου περιεχοµένου σε ένα ευρύ κοινό, τα infographics έχουν 

αξιοσηµείωτες δυνατότητες ως τρόπος αποτελεσµατικής, ακριβούς και σαφούς 

απόδοσης αφηρηµένου, πολύπλοκου και πυκνού   περιεχοµένου.   

  

1.2.Η δύναµη της «οπτικής» αναπαράστασης 

 

Η όραση είναι η πιο ισχυρή αίσθηση µας (Avgerinou & Ericson, 1997). Στο 

έργο του Brain Rules, o  John   Medina (Medina, 2008) περιγράφει πως η όραση 

υπερέχει όλων των άλλων αισθήσεων   επειδή ο ανθώπινος εγκέφαλος έχει σχεδιαστεί 

για να κατανοεί τις εικόνες. Ο Medina ακόµα υποστήριξε ότι «... η όραση είναι ίσως 

το καλύτερο ενιαίο εργαλείο που έχουµε για να µάθουµε το κάθε τι» (σελ. 145). Η 
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δύναµη της όρασης είναι αυτό που κάνει τους τόσους πολλούς να 

αυτοπροσδιορίζονται ως «οπτικοί µαθητές ».  

Ενώ οι ερευνητές   επισηµαίνουν ότι υπάρχει λίγη έρευνα σχετικά µε τις 

µορφές της αντίληψης, πρόσληψης της πληροφορίας και µάθησης,    δηλαδή, ότι οι 

άνθρωποι µαθαίνουν µε διαφορετικούς τρόπους ωστόσο όλοι συµφωνούν ότι η όραση 

είναι ισχυρό εργαλείο καθώς συµβάλλει στο να δούµε κάτι, να το καταλάβουµε και 

να το θυµηθούµε.  (Kirschner  & van Merriënboer,  2013).   

Τα Infographics είναι µια ολοένα και πιο δηµοφιλής προσέγγιση για την 

παρουσίαση περιεχοµένου µε έναν οπτικό τρόπο. Παρά την αυξηµένη   δηµοτικότητά 

τους, όµως, τα infographics, όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια δεν είναι καινούργια. 

Οπτικοποίηση δεδοµένων υπήρξε εδώ και αιώνες µε τη µορφή χαρτών και άλλων 

απεικονίσεων (Marcel, 2014). Και ενώ υπάρχουν σήµερα διάφοροι τύποι 

Infographics, o Marcel (2014) και άλλοι ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει «κατώφλι στο 

οποίο µια οπτικοποίηση '' γίνεται ένα infographic '' (Lankow, Ritchie, & Crooks, 

2012:23).  

Παρ 'όλα αυτά, ένα είδος οπτικοποιηµένων πληροφοριών αναγνωρίζεται 

σαφώς ως   infographics, το οποίο τυπικά περιλαµβάνει έναν αριθµό από οπτικές 

αναπαραστάσεις. Τα Infographics µπορεί να είναι µια ισχυρή οπτική προσέγγιση για 

τη µεταφορά πληροφοριών, υποστηρίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εννοιολογική 

κατανόηση επειδή οι άνθρωποι βλέπουν µε το µυαλό τους (Oetting, 2015 ). Όσο πιο 

οπτική είναι η πληροφορία , τόσο πιο πιθανό είναι   να αναγνωριστεί και να 

ανακληθεί, κάνοντας έτσι την όραση ένα ισχυρό εργαλείο µάθησης (Medina, 2008).  

Πολλές θεωρίες σχεδιασµού µάθησης και µηνυµάτων υποστηρίζουν αυτήν 

την ιδέα. Για παράδειγµα, η θεωρία ανωτερότητας της εικόνας του Nelson περιγράφει 

πώς οι άνθρωποι µαθαίνουν έννοιες πιο εύκολα µε την προβολή εικόνων παρά µε την 

ανάγνωση κειµένου µόνο και µόνο επειδή η ίδια η αρχιτεκτονική του οπτικού φλοιού 

του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι τέτοια που παρέχει άµεση πρόσβαση στην 

ανθρώπινη συνείδηση (Clark & Mayer, 2011). Επιπλέον, ο Pavio (1971) στην διπλή 

θεωρία κωδικοποίησης που ανέπτυξε, υποθέτει ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν µια 

εικόνα, κωδικοποιούν τις πληροφορίες τόσο µε λεκτικό όσο και µε οπτικό τρόπο,  

ενεργοποιώντας πολλαπλές νευρικές διαδροµές για την υποστήριξη της µνήµης.  
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Τα  infographics µπορούν περαιτέρω να αποσπάσουν την   την προσοχή, να 

ελαχιστοποιήσουν το γνωστικό φορτίο, να δηµιουργήσουν αισθητικά ελκυστικά 

αντικείµενα, να ενεργοποιήσουν ή να δηµιουργήσουν ένα πλαίσιο,  χρησιµοποιώντας 

αντικείµενα και πληροφορίες γνωστές στον αποδέκτη τους (Clark & Lyons, 2010).   

Ένα αποτελεσµατικό infographic επικοινωνεί την ουσία ή τις βασικές αρχές ενός 

µηνύµατος χωρίς να απαιτείται κάποιος να διαβάσει προσεκτικά το σχετικό κείµενο (  

Ware, 2012). Ένας αναγνώστης ή ένας θεατής µπορεί να καθορίσει το θέµα ενός 

σεναρίου, δηλαδή µιας ιστορίας, µε µια µατιά. Τα Infographics χρησιµοποιούνται 

συχνά όταν υπάρχουν πίνακες, γραφήµατα ή όταν το κείµενο από µόνο του δεν 

µπορεί να µεταφέρει ένα σαφές, πλήρες µήνυµα (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2012). 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   INFOGRAPHICS: ΑΠΑΡΧΕΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

 

 

2.1. Ορίζοντας το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς 

 

Η χρήση των infographics και των οπτικοποιήσεων  αναπτύχθηκε πρόσφατα 

στην δηµοσιογραφία. ∆εν είναι µόνο η αποκάλυψη µεγάλων γεγονότων ο λόγος για 

τον οποίο οι δηµοσιογράφοι πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις 

οπτικοποιήσεις (Giardina & Medina, 2013, Utt & Pasternak, 2000), ούτε ο ραγδαία 

αυξανόµενος   ανταγωνισµός µεταξύ των µέσων ενηµέρωσης και η αυξανόµενη 

εστίαση στην οπτική γλώσσα  των µέσων µαζικής ενηµέρωσης να εξετάζουν τις 

δυνατότητες απεικόνισης των πληροφοριών.  

Τα δηµοσιογραφικά επιτελεία όλο και περισσότερο, πειραµατίζονται πλέον µε 

τη χρήση διαφόρων οπτικοποιηµένων πληροφοριών, αναζητώντας τρόπους 

παραγωγής τους µε αποτελεσµατικότερο τρόπο.  Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν υπάρχει 

επαρκής συµφωνία για τον καλύτερος τρόπος ενσωµάτωσης των οπτικοποιήσεων στη 

διαδικασία παραγωγής ειδήσεων (Weber & Rall, 2012). 
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 "Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις", είναι η γνωστή φράση. "Ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος είναι πιο ικανός να εντοπίσει και να κατανοήσει  τις σχέσεις και τα 

πρότυπα εάν κωδικοποιούνται τα δεδοµένα σε οπτικές µορφές" (Cleveland, 

1994:134). Ο ορισµός του infographic είναι: "Η χρήση της µέσω υπολογιστή, οπτικής 

διαδραστικής  αναπαράστασης δεδοµένων για την ενίσχυση της γνώσης (Card et al., 

1999)."· Το infographic είναι γραφική απεικόνιση των πληροφοριών, δεδοµένων ή 

γνώσεων που αποβλέπουν στην  αποσαφήνιση και την πρόσκτηση των πληροφοριών, 

γρήγορα   ξεκάθαρα  και αποτελεσµατικά (Newsom   & Haynes, 2012; Smiciklas, 

2012). Ένας ακόµη ορισµός για το   infographic είναι µια συλλογή από γραφιστικούς 

διοργανωτές που ενσωµατώνουν διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης σε απλά 

διαγράµµατα: κείµενο, εικόνες, σύµβολα και σχήµατα (Serenelli et al., 2012).   

Το Infographic είναι ένας νέος τρόπος oπτικοποίησης των δεδοµένων και την 

απεικόνιση πληροφοριών (InfoVis) ή την απεικόνιση δεδοµένων (Stasko, 2010). Ως 

οπτικοποίηση ορίζονται "οι µηχανισµοί µε τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται, 

ερµηνεύει, χρησιµοποιεί και επικοινωνεί τις οπτικές πληροφορίες " (Scaife & Rogers, 

1996:34).  Όπως επισηµαίνουν οι (Serenelli et al., 2012) τα Infographics είναι το 

σηµείο όπου οι λέξεις τέµνονται συναντώντας την εικόνα και αφηγούνται ένα 

γεγονός, µέσω της χρήσης εικόνων και λέξεων, οπτικοποιώντας την ιστορία. Στόχος 

τους είναι η ευκολότερη και καλύτερη κατανόηση του υπό εξέταση θέµατος µέσω 

ενός ιδιαίτερου τρόπου παρουσίασης που διαφέρει από το παραδοσιακό µοντέλο 

παρουσίασης.  

 Στο πεδίο της δηµοσιογραφίας είναι πολύ σηµαντική η οπτικοποίηση της 

πληροφορίας, η οποία   προσθέτει στην είδηση το πλαίσιο της αξιοπιστίας  Όπως 

αναφέρουν οι Golombisky & Hagen (2010:265) «αυτή η λειτουργία εξηγεί τον κύριο 

σκοπό του σχεδιασµού των πληροφοριών µέσω infographics, µια ιδιαιτέρως χρήσιµη 

διαδικασία, η οποία παρέχει όσο το  δυνατόν περισσότερες λεπτοµερείς πληροφορίες 

και µπορεί να εξοικονοµήσει χώρο». Τα  Infographics που δηµιουργήθηκαν από τον 

Peter Sullivan για τους Sunday Times κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 – 

1990 ήταν ένας από τους σηµαντικούς λόγους για την ενθάρρυνση των εφηµερίδων 

να αρχίσουν να χρησιµοποιούν περισσότερες οπτικοποιηµένες πληροφορίες.  

Ο Peter Sullivan (1932-1996) ήταν ένας βρετανός γραφίστας αναγνωρισµένος 

για την σηµαντική δουλειά του σε γραφικά πληροφοριών. Ο Sullivan είναι επίσης 
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ένας από τους λίγους συγγραφείς που έχουν γράψει σχετικά µε τα γραφικά 

πληροφοριών σε εφηµερίδες. Οµοίως, ο Sullivan άρχισε να χρησιµοποιεί infographics 

και στην εφηµερίδα USA Today,   η οποία άρχισε να κυκλοφορεί στις  ΗΠΑ   το 

1982, έχοντας ως στόχο την χρησιµοποίησή τους για την   διευκόλυνση της 

αντίληψης και κατανόησης των πληροφοριών από τους αναγνώστες.  Μέχρι σήµερα η 

εφηµερίδα χρησιµοποιεί  πολύχρωµα inforgraphics για τα οποία είναι πλέον γνωστή 

και για τον λόγο αυτό την επιλέγουν οι αναγνώστες της (εικόνες 1,2,3,4).   

 

 

Εικόνα 1 Harris Interactive for Smashburger. USA TODAY Πηγή: 

http://www.rohitrag1.me/usa-today-infographics/ 
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Εικόνα 2 The Arc View Group an Investment and research firm. USA 

TODAY Πηγή: http://www.rohitrag1.me/usa-today-infographics/ 

 

 

Εικόνα 3 Heat Index, National Weather Service. USA TODAY 
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Εικόνα 4 Why You Shouldn΄t Buy the USA Today. USA TODAY Πηγή: 

http://www.rohitrag1.me/usa-today-infographics/ 

 

 

Ωστόσο, οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν γραφικά για να παρέχουν 

πληροφορίες   πριν από την δηµιουργία το 1982 της USA Today ( Card et al., 1999). 

Υπάρχουν κάποια εξαιρετικά infographic τα οποία δηµοσιεύθηκαν στη New York 

Journal πολύ νωρίτερα ήδη από το 1898 (εικόνες 5 και 6 ).  
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Εικόνα 5 Ιnfographics της εφηµερίδας New York Journal το 1898. Πηγή: 

http://smarques.soup.io/tag/real%20news 

 

 

Εικόνα 6 Ιnfographics της εφηµερίδας New York Journal το 1898. Πηγή: 

https://www.pinterest.com/pin/298293175298977099/ 
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  Αλλά αν ανατρέξουµε ακόµη πιο παλιά µπορούµε να βρούµε στοιχεία για 

την προέλευση των infographics. Oι πρώτοι άνθρωποι στον πλανήτη µοιράζονταν 

πληροφορίες µεταξύ τους σε εικόνες σκαλισµένες και ζωγραφισµένες σε βράχους και 

σπηλιές.  Οι σπηλαιώδεις πίνακες από το 30.000 π.Χ. θα µπορούσαν εύκολα να 

χαρακτηριστούν ως τα πρώτα infographics, που απεικονίζουν ζώα και άλλες εικόνες 

από την καθηµερινότητα των ανθρώπων στους τόπους που ζούσαν.  Ως οπτικές 

αναπαραστάσεις των δεδοµένων, οι απεικονίσεις αυτές, είναι σίγουρα infographics.  

Το ίδιο µπορεί να λεχθεί και για τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Περίπου το 3000 

π.Χ., οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν τα infographics για να διηγηθούν ιστορίες 

για τη ζωή, την εργασία και τη θρησκεία. Η λίγο πιο σύγχρονη ιστορία των 

infographics θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ξεκινάει µε τον William Playfair, 

πρωτοπόρο στην Στατιστική Γραφική. Το 1786, δηµοσίευσε ένα πολύ σηµαντικό 

έργο του, τον εµπορικό και πολιτικό άτλαντα, ο οποίος απεικόνιζε πολλούς 

γραµµικούς πίνακες, γραµµικά σχήµατα και ιστογράµµατα τα οποία απεικόνιζαν την 

οικονοµία στην Αγγλία σε διαγράµµατα διασποράς και το πρώτο διάγραµµα πίτας το   

1801 (εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7 Τα πρώτα σύγχρονα Infographics από τον William Playfair. Πηγή: 

https://charting-ahead.corsairs.network/iconic-visionaries-of-design-william-playfair-

1e01fdd727fe 

 

 



19 

 

Το 1857, η Αγγλίδα νοσοκόµα Florence Nightingale χρησιµοποίησε τα γραφικά 

πληροφοριών - κυρίως το διάγραµµα coxcomb, ένα συνδυασµό στοιβών και 

διαγραµµάτων πίτας - για να αλλάξει την ιστορία και να πείσει τη Βασίλισσα 

Βικτόρια να βελτιώσει τις συνθήκες στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Το γράφηµά της 

(εικόνα 8) παρουσίασε τον αριθµό και τις αιτίες θανάτου κατά τη διάρκεια κάθε µήνα 

του πολέµου της Κριµαίας. 

 

 

 

Εικόνα 8 Τα πρώτα σύγχρονα Infographics από τον William Playfair. Πηγή: 

https://charting-ahead.corsairs.network/iconic-visionaries-of-design-william-playfair-

1e01fdd727fe 

  

Ένα µεγάλο βήµα στην ιστορία των infographics, έγινε   το 1931, όταν ο 

Harry Beck δηµιούργησε τον πρώτο χάρτη του Λονδίνου   που δείχνει µόνο γραµµές 

που απεικονίζουν τις διαδροµές και τους σταθµούς διακίνησης µε τα µέσα µαζικής 

µεταφοράς. Αυτή ήταν µια σηµαντική εξέλιξη, καθώς µετατόπισε τη χρήση των 

infographics   στην καθηµερινή ζωή. 
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Εικόνα 9 Infograpics από τον Harry Beck για τον χάρη του Λονδίνου (1931) 

Πηγή: https://www.pinterest.com/pin/135178426291618446/ 

 

Οµοίως απλουστεύοντας τα πράγµατα για τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες, 

το 1972 ο Otl Aicher δηµιούργησε ένα σύνολο infographics για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του Μονάχου που παρουσίαζαν στυλιζαρισµένες ανθρώπινες φιγούρες. Αυτά 

τα infographics έγιναν απίστευτα δηµοφιλή και επηρέασαν το σχεδιασµό πολλών 

infographics έως σήµερα.  

 

 

Εικόνα 10 Ιnfograpics του Otl Aicher για τους Ολυµπιακούς του 1972. Πηγή: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/438960294914182872/ 
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Προχωρώντας στο 1975, φθάνουµε σε έναν ακόµα πολύ σηµαντικό 

εκπρόσωπο της τέχνης των infographics, τον Edward Tufte. Αυτό ήταν το έτος που, 

ενώ διδάσκει στο Princeton, ο Tufte ανέπτυξε ένα σεµινάριο για τα στατιστικά 

γραφικά µε τον John Tukey, πρωτοπόρο στον τοµέα της σχεδίασης πληροφοριών. Ο 

Tufte αργότερα δηµοσιεύει το έργο του Visual Display το 1982, καθιερώνοντας έτσι 

τον εαυτό του ως πολύ σηµαντικό εµπειρογνώµονα στα infographics. 

 

 

 

 

Εικόνα 11 Infographics του Edward Tufte, 1982. Πηγή: 

http://www.rohitrag1.me/tufte-infographics/tufte-infographics-edward-tufte-annas-

online-journal-template/ 

 

Το πρόσφατο ιστορικό των infographics περιλαµβάνει την δηµιουργία χαρτών 

σε λογισµικό όπως το Excel και το PowerPoint. Αυτή η έκρηξη εύχρηστων εργαλείων 

απεικόνισης δεδοµένων οδήγησε σε επέκταση των infographics στον ακαδηµαϊκό 

χώρο και στη διάδοση της επιχειρηµατικής ευφυΐας. Σήµερα, φυσικά, τα εργαλεία 

σχεδιασµού απεικόνισης δεδοµένων που είναι βασισµένα στο web καθιστούν 
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ευκολότερο από ποτέ να δηµιουργήσουν infographics όπως γραφικά κίνησης, 

διαδραστικά infographics, D3 και Protovis, ενώ κανείς δεν ξέρει πώς   θα αλλάξει 

ραγδαία το ιστορικό των infographics στο µέλλον (Chen, 2004). 

Σήµερα, µε την ραγδαία ανάπτυξη των ιστολογίων των bloggers και της 

δηµοσιογραφίας, γίνεται πολύ πιο εύκολο απ΄ότι στο παρελθόν, το πλαίσιο 

ανάπτυξης,   πρόσβασης και κοινής χρήσης των infographics, όπου κάθε εικόνα λέει 

µια ιστορία. Infographics, βίντεο, παρουσίαση διαφανειών και διάφορα άλλα 

εργαλεία πολυµέσων αυξάνουν ή αντικαθιστούν τα παραδοσιακά δελτία τύπου στα 

δηµοσιογραφικά άρθρα. Παλιότερα,  η ουσία της δηµοσιογραφίας ήταν η αφήγηση 

της ιστορίας, αλλά σήµερα η ιστορία αφηγείται και παρουσιάζεται µέσω των 

infographics την ίδια στιγµή.   

Η έλευση των υπολογιστών είχε µαζική επίδραση στα infographics. Η 

«εκτύπωση µέσω επιτραπέζιων υπολογιστών» δεν ήταν απλώς µια απλή φράση, 

δεδοµένου ότι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι οποίοι συνεργάστηκαν µε τους 

πρώτους εκτυπωτές λέιζερ, οδήγησαν σε µείωση του φόρτου εργασίας των 

εφηµερίδων κατά 15-20 ώρες την εβδοµάδα. Αυτό παρείχε χρόνο ώστε οι 

δηµοσιογράφοι   να πειραµατιστούν πάνω  στην δηµιουργία infographics. Με τα 

προγράµµατα που είναι διαθέσιµα σήµερα σε υπολογιστές,    οι εφηµερίδες δεν 

χρειάζονται πλέον εξειδικευµένους καλλιτέχνες να σχεδιάζουν µε το χέρι   κάθε 

infographic. 

Καθώς η ισχύς επεξεργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκε, το 

ίδιο συνέβη και µε την ικανότητά τους να παρουσιάζουν πολύπλοκα δεδοµένα µε 

έναν οπτικά ελκυστικό τρόπο. Το 1990, η έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισµός Gallup 

έδειξε ότι τα γραφικά στοιχεία είχαν µεγαλύτερη δύναµη από ό, τι αρχικά νόµιζαν και 

ότι   τα οπτικά στοιχεία απέσπασαν πολύ µεγάλη προσοχή από τους αναγνώστες, 

πολύ περισσότερο από το κείµενο. Η µελέτη επιβεβαίωσε   ότι στους αναγνώστες 

εντυπώνονταν περισσότερο ή είδηση µέσω infographics από ό, τι αν παρουσιάζονται 

µόνο µε λέξεις. 

Η αυγή του διαδικτύου έχει οδηγήσει περαιτέρω σε έκρηξη ενδιαφέροντος και 

χρήσης των πληροφοριών µέσω infographics. Πολλά και ποικίλα πακέτα λογισµικού 

και εφαρµογές ιστού είναι διαθέσιµα πλέον για την οπτική παρουσίαση των 

δεδοµένων µέσω infographics.  Προφανώς, για την δηµιουργία των infographics, 
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απαιτείται συλλογική δουλειά µέσω της συνεργασίας ενός συνόλου ειδικών του 

τοµέα (Giardina  & Medina, 2013). 

Αρκετές µελέτες καταδεικνύουν ότι η οπτικοποίηση δεδοµένων απαιτεί µια 

σειρά δεξιοτήτων από το άτοµο,   όπως γραφή, επεξεργασία, σχεδιασµό και 

προγραµµατισµό (Giardina & Medina, 2013, Hamblin, 2012). Oι Weber και Rall 

(2012), σε µια έρευνά τους στην οποία οι   διεξήγαγαν συνεντεύξεις µε σχεδιαστές, 

προγραµµατιστές και δηµοσιογράφους καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι στην 

παραγωγή οπτικοποίησης δεδοµένων infographics είναι απαραίτητο όλοι, o 

δηµοσιογράφος, ο προγραµµατιστής, ο σχεδιαστής ο στατιστικός αναλυτής κλπ. 

Η ικανότητα συνεργασίας  και ερµηνείας των δεδοµένων είναι κάτι που τόσο 

οι σχεδιαστές όσο και οι οι δηµοσιογράφοι συχνά στερούνται, πράγµα που 

δυσχεραίνει τη δηµιουργία infographics (Weber & Rall, 2012). Μια έρευνα που 

διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας αποκαλύπτει ότι το 70% των 

δηµοσιογράφων   πιστεύουν ότι η δηµοσιογραφία των infographics είναι πολύ 

σηµαντική, αλλά ταυτόχρονα ακόµη περισσότερο οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν 

διαθέτουν επαρκή γνώση (Bradshaw, 2011). 

Αρκετές µελέτες δείχνουν ότι τα άτοµα δεν πρέπει να κατέχουν όλες τις 

δεξιότητες, αλλά αυτό που απαιτείται στην δηµοσιογραφία µε τη χρήση infographics, 

είναι η συνεργασία µεταξύ διαφόρων ειδικών, όπως είναι οι δηµοσιογράφοι, οι 

σχεδιαστές και οι προγραµµατιστές, (Beak et al.,  2000 · Mora, 2012  ).  Οι Weber και 

Rall (2012) προτείνουν   ότι, παρόλο που οι δηµοσιογράφοι, οι σχεδιαστές και οι 

προγραµµατιστές έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, κάθε εµπειρογνώµονας πρέπει να 

θεωρούνται όλοι ως συνεργάτες οι οποίοι παράγουν έργο το οποίο αποσκοπεί   στην 

παραγωγή ενός δηµοσιογραφικού προϊόντος.    

 

2.2.Είδη Infographics 

 

 

 Υπάρχουν πολλοί τύποι infographics για την οπτικοποίηση δεδοµένων, από 

γραφικά γραµµών έως πίνακες πίτας, και από πίνακες µέχρι διαγράµµατα. Στην 

πραγµατικότητα, τα περισσότερα από τα γραφικά που χρησιµοποιήθηκαν σε 
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εφαρµογές απεικόνισης είναι µέρος της ζωής µας εδώ και πολλά χρόνια  (İnan & Dur, 

2012). Τα infographics στην δηµοσιογραφική πρακτική, µας επιτρέπουν τη 

διερεύνηση δεδοµένων και την παρακολούθηση πληροφοριών  µε τρόπο που δεν 

µπορεί να επιτύχει καµία άλλη προσέγγιση (Stasko, 2010). 

Όπως επισηµαίνουν οι Utt & Pasternak (2010), το  1997 ζητήθηκε από 125 να 

εφηµερίδες να απαντήσουν στο ερώτηµα αν δηµοσιεύουν κατηγορίες πληροφοριών 

µέσω infographics   µε µια σχετική περιοδικότητα και κανονικότητα. Η απάντηση 

ήταν: χάρτες 96,8%, ραβδογράµαµτα (bar charts) 63,7%, γραφήµατα διαγραµµάτων 

γραµµής 52,4% διαγράµµατα πίτας 36,8%, εικονογραφικά infographics 34,5%. και 

τρισδιάστατα infographics σε ποσοστό 15,5%.Η εικόνα 15, δείχνει τους απλούς 

τύπους infographics.  

 

  

Εικόνα 12 Aπλοί τύποι infographics 

 

 

Σε µια έρευνά τους οι Huang & Tan (2007), απευθύνθηκαν σε διευθυντές 

εφηµερίδων υποβάλλοντάς τους την ερώτηση στο κατά πόσο η απόδοση της είδησης 

είναι ίδια µε και χωρίς πληροφορίες από infographics.Σχεδόν στο σύνολό τους 

απάντησαν ότι οι πληροφορίες κειµένου δεν αρκούν για να χειριστούν όλα τα 
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γεγονότα. Επίσης απάντησαν ότι οι αραβικοί αριθµοί προτιµούνται στα infographics, 

καθώς επίσης και ότι η επικεφαλίδα του πίνακα θα πρέπει να υπογραµµιστεί ώστε το 

ανθρώπινο µυαλό να   επικεντρωθεί παραπάνω και να µπορεί να αναγνωρίσει τις 

οπτικές πληροφορίες µε διαρκή τρόπο.Μερικοί βασικοί τύποι infographics που 

χρησιµοποιούνται στην δηµοσιογρφία είναι οι ακόλουθοι (Artacho-Ram, 2008):  

Infographics στατιστικού τύπου 

 

Αυτός ο τύπος infographic περιλαµβάνει διαγράµµατα, διαγράµµατα, 

γραφήµατα, πίνακες και λίστες. Μεταξύ των πιο συνηθισµένων infographics αυτού 

του τύπου, είναι οριζόντια γραφήµατα γραµµών, κατακόρυφα διαγράµµατα στήλης 

και στρογγυλοί ή οβάλ πίνακες πίτας, που µπορούν να αναθεωρήσουν τις στατιστικές 

πληροφορίες (εικόνα 16). 

 

Εικόνα 13 Deadliest pandemies in History, 

https://sites.google.com/a/mtlsd.net/infographicssimple/services/statisticali   

 

 

 

 

Infographics χρονολογικής σειράς (TimeLine) 

 

 

Η χρονολογική σειρά παρουσιάζει την ακολουθία συµβάντων σύµφωνα µε το χρονικό 
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σηµείο που κάθε συµβάν έχει πραγµατοποιηθεί. Μια χρονολογική σειρά επιτρέπει 

στο κοινό να συνειδητοποιεί χρονολογικές σχέσεις πολύ γρήγορα.   

 

 

 

Εικόνα 14 Time Line Based Infographic, https://venngage.com/blog/how-to-

create-a-timeline-infographic-in-6-steps/ 

 

 

 Ιnfographics διαδικασιών (process based infographics) 

 

Αυτές οι διαδικασίες βασίζονται συνήθως σε περιοδικά ή σε site µαγειρικής 

προκειµένου να εξηγήσουν τη συνταγή χρησιµοποιώντας infographic. Επίσης αυτός ο 

τύπος infographic µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διευκρινίσει τους χώρους 

εργασίας του εργοστασίου ή των γραφείων.  Τα infographics   διαδικασιών είναι 

παρόµοια µε τα infographics   Timelines, καθώς δείχνουν επίσης µια σειρά από 

σηµεία σε µια γραµµική σειρά. Όµως, τα infographics Process καταδεικνύουν 

συγκεκριµένα τις διαδικασίες σε µια σειρά από εύκολα βήµατα. 

Αυτός είναι ένας από τους πιο ευπροσάρµοστους τύπους infographics, επειδή 

όταν γίνει σωστά, µπορεί να µετατρέψει µια σύνθετη διαδικασία εύκολη στην 
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παρακολούθηση. Όταν ο αναγνώστης ολοκληρώσει την ανάγνωση µιας διαδικασίας 

Infographic, θα πρέπει να είναι έτοιµος  να αναλάβει αυτό το καθήκον όπως 

περιγράφηκε από την ακολουθία βηµάτων. Στην εικόνα  18,  ένα παράδειγµα ενός   

Infographic διαδικασίας που παρουσιάζει τη σειρά βηµάτων σε µια διαδικασία 

πωλήσεων real estate. 

 

 

 

Εικόνα 15 Real estate selling process infographic, 

https://www.vexels.com/vectors/preview/72006/real-estate-selling-process-

infographics 

 

 

 

Infographics µε βάση τοποθεσία ή γεωγραφική βάση 

 

Μετά την ευρεία χρήση των GIS, οι χάρτες µπορούν επίσης να θεωρηθούν ως 

ο καλύτερος τρόπος εµφάνισης των γεωγραφικών πληροφοριών. Τα Infographics 

αυτού του τύπου περιλαµβάνουν σύµβολα, εικονίδια, διαγράµµατα, γραφήµατα, 
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πίνακες, βέλη και σφαίρες.  Μέσω πολλών εικονιδίων και συµβόλων σχεδιασµένων 

για θέσεις   που καταδεικνύουν   τουριστικά σηµεία, νοσοκοµεία, αεροδρόµια κλπ. τα 

infographics αυτού του τύπου είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα.  

 

 

 

Εικόνα 16 Location or Geography Based infographic, 

https://www.google.gr/search?q=Location+or+Geography+Based+infographics&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiE1Z2FtvnZAhVsCpoKHeVvAPEQ_AU

ICigB&biw=1366&bih=588#imgrc=sbXATdbd1G1ySM: 

 

  

 

2.3. ∆ιαδικασία παραγωγής   Infographics 

 

 

Η διαδικασία παραγωγής των Ιnfographics βασίζεται σε µια σειρά βηµάτων τα 

οποία εφαρµόζουν οι οµάδες δηµιουργίας τους.  Ο Hopkinsons (2011) έχει προτείνει 

µια   διαδικασία   σταδίων  για τις οµάδες σχεδιασµού και δηµιουργία  infographics 

ως ακολούθως: 
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Βήµα 1 Καθορισµός των στόχων του infographic 

 

Πριν η δηµιουργική οµάδα αρχίσει να σκέφτεται για το σχεδιασµό, τη 

διάταξη, τα διαγράµµατα ή την αισθητική του infographic, είναι απαραίτητο να 

σκεφτεί και να καθορίσει µε σαφήνεια τους επιδιωκόµενους στόχους του infographic.   

Oι εν λόγω στόχοι πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριµένοι, αντικειµενικοί και εφικτοί.   

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει δυο βήµατα. Καταρχάς πρέπει να οριστεί το 

πρόβληµα το οποίο καλείται το υπό σχεδίαση infographic να επιλύσει.   

Θα πρέπει δηλαδή να γίνει κατανοηγό ότι δηµιουργείται αυτό το infographic 

έτσι ώστε το κοινό στο οποίο απευθύνεται να µπορεί να κερδίσει κάτι πολύ 

συγκεκριµένο από την ανάγνωση του. Ένα δεύτερο βήµα είναι η χρήση µιας δέσµης 

ερωτήσεων η απάντηση των οποίων θα αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασµό του 

infographic. Oι ερωτήσεις αυτές είναι συνήθως: «ποια είναι το κύριο πρόβληµα στο 

οποίο καλείται να απαντήσει το infographic;», «ποιες πληροφορίες µπορούν να 

απαντήσουν ικανοποιητικά και να αντιµετωπίσουν το εν λόγω πρόβληµα;». 

 Αυτές οι ερωτήσεις θα αποτελέσουν το πλαίσιο γύρω από το οποίο η οµάδα 

θα δηµιουργήσει το infographic και θα την βοηθήσει να «πει» µια συναρπαστική 

ιστορία στους αποδέκτες του. Οι ερωτήσεις υποστήριξης θα πρέπει να αποκαλύπτουν 

τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται 

το infographic προκειµένου να   κατανοήσει το κύριο θέµα. Για παράδειγµα τα 

ακόλουθα infographics περιγράφουν µια µέθοδο για την αντιστοίχιση κρασιών: 
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Εικόνα 17 Food and Wine Pairing Method, http://winefolly.com/review/simple-food-

and-wine-pairing/ 

 

Εν προκειµένω το κύριο πρόβληµα  που προσπαθούν να λύσουν οι δηµιουργοί 

αυτού του infographic είναι "πώς να ταιριάζουν οµάδες τροφών και κρασί". Η δέσµη 

των ερωτηµάτων τους συνεπώς µπορεί να µοιάζει ως ακολούθως: α) ποια συστατικά 

των τροφών ενδιαφέρουν εν προκειµένω; β) ποιοι είναι οι τύποι/κατηγορίες κρασιών; 

γ) ποία κατηγορία κρασιών ταιριάζει µε κάθε τύπο τροφής;  
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Ένα ακόµα παράδειγµα αφορά ένα infographic το οποίο παρουσιάζει τα 

στοιχεία του βιογραφικού ενός ατόµου. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να 

συσχετιστούν στοιχεία αλλά απλώς να παρουσιαστούν µέσω αναπαραστάσεων τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το εν λόγω βιογραφικό το οποίο 

συντίθεται από µια σειρά πεδίων όπως α) προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία εκπαίδευσης και 

γνώση ξένων γλωσσών, στοιχεία για τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στοιχεία που 

καταδεικνύουν την εµπειρία του σε επιµέρους εργασιακούς τοµείς, στόχοι για το µέλλον κλπ 

 

 

Εικόνα 18 Curriculum Vitae Infographic 

 

 

 

 

Βήµα 2 Συλλογή δεδοµένων   για το infographic   
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Σε αυτό το βήµα η οµάδα θα χρειαστεί κάποια δεδοµένα για να την 

βοηθήσουν να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που όρισε στο    πρώτο βήµα. Τα εν λόγω 

στοιχεία θα πρέπει να αντληθούν από επιστηµονικές µελέτες του αντίστοιχου πεδίου 

αναφοράς οι οποίες να είναι αξιόπιστες και ως εκ τούτου αποδεκτές και κατάλληλες 

να χρησιµοποιηθούν στην δηµιουργία του infographic.  

  

 

 

Bήµα 3 Οπτικοποίηση δεδοµένων του  infographic 

 

 

Έχοντας ακολουθήσει και ολοκληρώσει τα προηγούµενα δυο βήµατα, στην 

φάση αυτή η δηµιουργική οµάδα, έχει  διαθέσιµες τις ερωτήσεις στις οποίες θέλει να 

απαντά το infographic και τα    δεδοµένα που χρειάζετε για να τις απαντήσει. Το 

επόµενο βήµα θα πρέπει να είναι να αποφασίσει πώς να παρουσιάσει αυτά τα 

δεδοµένα οπτικά. Θα πρέπει συνεπώς να επιλέξει τα καλύτερα διαγράµµατα για τα 

δεδοµένα και για τους επιδιωκόµενους στόχους της. Είναι σηµαντικό, ότι για κάθε 

κοµµάτι δεδοµένων που θέλει να απεικονίσει, θα πρέπει να καθορίσει εάν ο κύριος 

στόχος θα είναι: πληροφόρηση, σύγκριση, αλλαγή, οργάνωση, αποκάλυψη σχέσεων, 

ή εξερεύνηση.  Στη συνέχεια, χρησιµοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές για αυτόν τον 

στόχο προκειµένου να εξεύρει το σωστό γράφηµα για τα δεδοµένα που έχει συλλέξει. 

Για παράδειγµα αν στόχος του infographic είναι η πληροφόρηση και η 

µεταφορά ενός   σηµαντικού µηνύµατος ή δεδοµένων, µπορεί να δηµιουργήσει ένα 

αριθµητικό stat το οποίο θα είναι ευδιάκριτο και θα αποσπά την προσοχή του 

αποδέκτη του infographic.  Μπορεί επίσης να επισηµάνει ένα ποσοστό ή µια ισοτιµία 

µε ένα διάγραµµα ή ένα εικονόγραµµα. 

  

 



33 

 

 

 

 

 

 Αν στόχος του infographic είναι η σύγκριση δηλαδή να καταδειχθούν οι   

οµοιότητες ή διαφορές µεταξύ αξιών ή τµηµάτων ενός συνόλου συνήθως 

χρησιµοποιείται ένα διάγραµµα ράβδων, ένα γράφηµα στήλης, ένα διάγραµµα 

φυσαλίδων ή ένα σύννεφο   για να συγκριθούν ανεξάρτητες τιµές. 

 

 

 

 

  

Αν στόχος είναι η σύγκριση µεταξύ των µερών ενός συνόλου συνήθως η 

δηµιουργική οµάδα χρησιµοποιεί τεχνικές οπτικοποίησης όπως ένα  διάγραµµα πίτας, 

ένα διάγραµµα δακτυλίου, ένα εικονόγραµµα ή ένα δέντρο χάρτη.  

 

 

 

 

Αν στόχος του infographics είναι η παρουσίαση τάσεων και οι αλλαγές σε 

σχέση µε ένα χρονικό διάστηµα  συνήθως χρησιµοποιούνται   γράφηµατα γραµµής ή 

ένα διάγραµµα περιοχής ώστε να εµφανιστούν αλλαγές που είναι συνεχείς µε την 
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πάροδο του χρόνου. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας χωροπληθικός χάρτης, αν 

πρέπει να απεικονιστούν χωρικά δεδοµένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µια ακολουθία χαρτών αν στόχος είναι 

να καταδειχθούν οι αλλαγές και σε σχέση µε τον χρόνο και σε σχέση µε τον τόπο 

 

 

 

Αν στόχος του infographic είναι η οργάνωση και η παρουσίαση οµάδων, 

µοτίβων, κατάταξης ή σειρά, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια λίστα ώστε να 

εµφανιστεί η κατάταξη. Συνήθως οι δηµιουργικές οµάδες χρησιµοποιούν πίνακες  για 

να εµφανίσουν την κατάταξη ή την σειρά όταν θέλουν οι αναγνώστες να µπορούν να 

αναζητούν συγκεκριµένες τιµές ή ένα διάγραµµα ροής για να εµφανίσουν µια σειρά 

σε µια διαδικασία. 
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Αν στόχος του infographic είναι η αποκάλυψη πολύπλοκων σχέσων µεταξύ 

πραγµάτων συνήθως χρησιµοποιούνται γραφικές παραστάσεις   σκέδασης όταν 

πρέπει να εµφανιστούν για παράδειγµα δύο µεταβλητές για ένα σύνολο δεδοµένων. 

Ακόµα χρησιµοποιείται µια γραφική παράσταση πολλαπλών σειρών όταν πρέπει 

µέσω του infograph  να συγκριθούν πολλαπλά σύνολα σχετικών δεδοµένων. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

Αν τέλος στόχος του infographic είναι η εξερεύνηση και ο αναγνώστης 

αποδέκτης να µπορεί να  διερευνήσει τα δεδοµένα και να ανακαλύψει ιδέες για τον 

εαυτό του εν προκειµένω δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη µέθοδος καθώς το   το 

στυλ απεικόνισης εξαρτάται   από τις ιδιαιτερότητες των δεδοµένων του infograph. 

∆ιαδραστικά infographs,  που επιτρέπουν το φιλτράρισµα και τη διαλογή  (και τα 

οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια εκτενέστερα) αποτελούν   συχνά την καλύτερη 

επιλογή και χρησιµοποιούνται πλέον κατά κόρον.  

Για παράδειγµα το infograph (εικόνα 22) αφορά την επιλογή απόφασης 

ανάµεσα στην αγορά ενός σπιτιού και την ενοικίαση  που αποτελεί µια   από τις 

µεγαλύτερες οικονοµικές αποφάσεις που κάνουν πολλοί ενήλικες. Το κόστος αγοράς 

είναι πιο ποικίλο και πολύπλοκο από ό, τι για την ενοικίαση,   Για να σας βοηθήσει 

συνεπώς όσους ενδιαφέρονται κι έχουν ένα σχετικό δίληµµα το εν λόγω  infograph  

το οποίο λειτουργεί ως αριθµοµηχανή βοηθά στο να απαντηθεί η συγκεκριµένη 

ερώτηση παρουσιάζει τα σηµαντικότερα κόστη που σχετίζονται µε την αγορά ενός 

σπιτιού και υπολογίζει το ισοδύναµο µηνιαίο µίσθωµα. 
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Εικόνα 19 Is It Better to Rent or Buy? 

https://www.nytimes.com/interactive/2014/upshot/buy-rent-calculator.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ INFOGRAPHICS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

3.1.Ιnfographics και δηµοσιογραφία 
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Οι οπτικοποιήσεις δεδοµένων µπορούν να καταστήσουν απαρατήρητους 

αριθµούς και σηµαντικά αριθµητικά δεδοµένα σε ένα άρθρο, αναγνωρίσιµα πολύ 

εύκολα. Υπό αυτή την έννοια είναι ζωτικής σηµασίας για τη δηµοσιογραφία. Η 

επίδραση του SND (Society for News Design) που δηµιουργήθηκε το 1979, σχετικά 

µε την  άµεση επίδραση των αποτελεσµατικών infographics των εφηµερίδων στην 

επικοινωνία είναι ουσιώδης. Το ίδρυµα συγκεντρώνει τους οπτικούς σχεδιαστές και 

τις οµάδες infographics εφηµερίδων   από όλο τον κόσµο σε έναν ετήσιο διαγωνισµό 

infographics εφηµερίδων και σε ένα συνέδριο που διοοργανώνει.  

Τα Infographics είναι ένα στοιχείο που συµβάλλει σηµαντικά στη διαδικασία 

της επικοινωνίας µέσω της δηµοσιογραφίας και των ειδήσεων γενικότερα.  Σήµερα,   

οι οπτικοποιήσεις δεδοµένων χρησιµοποιούνται συχνά σε  κείµενα στις εφηµερίδες 

όπου αναλογίες, αριθµοί και διάφορα δεδοµένα συσσωµατώνονται επειδή 

επικοινωνούν πολύ καλύτερα µε τις πληροφορίες.  

Τα τελευταία χρόνια, οι κορυφαίες εφηµερίδες στον κόσµο δηµιούργησαν 

τµήµα απεικόνισης δεδοµένων infographics µε στόχο την παραγωγή πολύπλοκων και 

αδιάφορων δεδοµένων µε πιο κατανοητό, εύκολα ανακλήσιµο από τη µνήµη και 

ελκυστικό τρόπο σε µια αποτελεσµατική απεικόνιση. Μεταξύ των πεδίων χρήσης των 

infographics περιλαµβάνονται από δεδοµένα µετεωρολογικών προβλέψεων, 

στατιστικά στοιχεία όπως τα αποτελέσµατα των εκλογών ή των ερευνών, αλλά και 

δεδοµένα σχετικά µε επιστηµονικά ή οικονοµικά θέµατα. 
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Εικόνα 20 Stats and figures about India's economy. 

https://visual.ly/community/infographic/economy/state-indian-economy 

 

 

Για παράδειγµα, το Infographic που προετοιµάστηκε για το   άρθρο µε τίτλο 

"Στατιστικά στοιχεία για τις ποινές θανάτου, ανά χώρα" στην εφηµερίδα Guardian το 

2011, δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να έχει   µια γενική ιδέα για τα 

αναφερθέντα δεδοµένα (Εικόνα 13).  

 

Εικόνα 21 «Death penalty statistics, country by country» 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/mar/29/death-penalty-countries-

world 

 

Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή εξυπηρετεί το στόχο της εφηµερίδας να 

τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη στο ζήτηµα και να δηµιουργήσει αντίκτυπο. Οι 

περιοχές µε πορτοκαλί χρώµα, υποδεικνύουν ότι έχουν εφαρµοστεί θανατικές ποινές. 

Οι κόκκινες περιοχές δείχνουν τις εκτελέσεις σε κλίµακες που ποικίλλουν ανάλογα µε 

τους αριθµούς. Η µεγαλύτερη κόκκινη περιοχή στο γράφηµα αυτό συλλαµβάνει το 

µάτι του αναγνώστη, ήδη από την πρώτη µατιά, δίνοντας πληροφορίες ότι ο αριθµός 

των εκτελέσεων στην Κίνα που παραµένει απροσδιόριστος µε ακρίβεια, φτάνει σε 

χιλιάδες. 
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Σύµφωνα µε τον Simon Rogers, ο οποίος είναι συντάκτης ειδήσεων στο 

Guardian, συνεργάζεται µε την οµάδα infographics για να απεικονίσει και να 

ερµηνεύσει τεράστια σύνολα δεδοµένων "... το µεγαλύτερο καθήκον είναι να σκεφτεί 

κανείς τα δεδοµένα όπως ένας δηµοσιογράφος και όχι ένας αναλυτής. Τι είναι 

ενδιαφέρον για αυτούς τους αριθµούς; Τι θα συνέβαινε αν άλλαζα την πληροφορία µε 

κάτι άλλο;»  

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα είναι πιο σηµαντική από οτιδήποτε άλλο, 

τονίζει ο Rogers (Rogers, 2011). Στόχος της απεικόνισης των δεδοµένων µε τίτλο "Οι 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Λιβύη" το 2011, δεν ήταν µόνο να παρουσιάσει τα 

δεδοµένα κατά τρόπο κατανοητό, αλλά και να δείξει την τεράστια στρατιωτική 

δύναµη που χρησιµοποίησε το ΝΑΤΟ για τις επιχειρήσεις της Λιβύης. (Σχήµα 9). 

 

 

 

Εικόνα 22 Nato operations in Libya: data journalism breaks down which 

country does what, https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/may/22/nato-

libya-data-journalism-operations-country 

 

 Έτσι, η συγκεκριµένη απεικόνιση των δεδοµένων µέσω infographic ήταν 

σχεδιασµένη µε στυλ αναφορών που στόχευε να δηµιουργήσει αντίκτυπο. Επιπλέον, 
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η οπτικοποίηση δεδοµένων, ενώ παράλληλα παρουσιάζει τα δεδοµένα µε γραφικό 

τρόπο,  κάνει τα γεγονότα και τις συνδέσεις µεταξύ των γεγονότων να γίνονται 

αντιληπτά µε νέο και διαφορετικό τρόπο. 

Η στρατιωτική δύναµη που απεστάλη από το ΝΑΤΟ στη Λιβύη 

παρουσιάστηκε µε infographic, και όπως είναι φανερό  µέσα από την οπτικοποίηση 

της είδησης, µπορούν να δηµιουργηθούν συνδέσεις µεταξύ των δεδοµένων, όπως η 

σύγκριση µεταξύ των χωρών, οι τόποι που επλήγησαν από τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και οι αριθµοί. 

 

 

3.2. Η συµβολή των infographics στην λειτουργία των µέσων ενηµέρωσης 

 

 

Αρκετές µελέτες έχουν αναλύσει τα χαρακτηριστικά των infographics και 

ειδικότερα την δυνατότητά τους   να προσαρµόζονται σε διαφορετικές οπτικές 

µορφές (Huang  & Tan,  2007). ενώ τηρούν κριτήρια ποιότητας όπως η σαφήνεια, η 

αισθητική, η χρήση της γλωσσικής συµφωνίας (Sturken & Cartwright, 2001).  

Επίσης µελέτες έχουν τονίσει ότι τα infographics τόνισε  επιτρέπουν στις 

εφηµερίδες αλλά και στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης να βελτιστοποιούν τις 

διαδικασίες κατανόησης χάρη στην συµπυκνωµένη ποσότητα πληροφοριών που 

παρέχουν και την µεγαλύτερη ακρίβεια µέσω της σύνδεσης εικόνας και κειµένου 

(Segel  & Heer, 2010).   

Στην αναζήτηση κατάλληλων τύπων infographics για τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης ο µελετητής των µέσων ενηµέρωσης (Schroeder, 2004) έχει υποστηρίξει 

ότι τα infographics µπορούν να ταξινοµηθούν ως προστιθέµενες αξίες και υπ΄αυτή 

την έννοια διακρίνονται από τους συµβατικούς παρόχους υπηρεσιών µέσων 

επικοινωνίας.  

Σε µια έρευνα σχετικά µε την προστιθέµενη αξία που παρέχουν τα 

infographics για τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης στην Ευρώπη o Schroeder (2004: 

614) σηµείωσε: '' Μετά από πάνω από µια δεκαετία ύπαρξης, τα ηλεκτρονικά µέσα 
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µαζικής ενηµέρωσης στην Ευρώπη εξακολουθούν να   αντιµετωπίζουν σοβαρές 

οικονοµικές προκλήσεις, συνοδευόµενες από ένα παράδοξο: από τη µια πλευρά ένας 

αυξανόµενος αριθµός χρηστών του διαδικτύου επιλέγουν τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης ως την βασική  πηγή πληροφόρησής τους και δη τα µέσα τα οποία 

χρησιµοποιούν infographics στην παρουσίαση των ειδήσεων.  

Σήµερα τα περισσότερα  µέσα µαζικής ενηµέρωσης είτε εφηµερίδες είτε 

κυρίως διαδικτυακά µέσα   προσφέρουν περιεχόµενο ή υπηρεσίες που δεν µπορούν 

να παράσχουν οι συµβατικοί αντίστοιχοι φορείς δεδοµένης της ευρείας χρήσης των 

infographics. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται ως προστιθέµενες τιµές. Τα infographics 

και δη τα διαδραστικά infographics µπορούν να ταξινοµηθούν ως τέτοιες 

προστιθέµενες αξίες».  

Η υιοθέτηση και χρήση infographics στη σύγχρονη δηµοσιογραφία θέτει το 

θεµέλιο της σε µια ισχυρή παιδαγωγική προσέγγιση µε κύριο στόχο τη διευκόλυνση 

της κατανόησης των ειδήσεων µε βάση οπτικά στοιχεία   (Busswood, 2010, Sturken 

& Cartwright, 2001). Ο Steve Duenes, διευθυντής γραφιστικού τµήµατος της 

εφηµερίδας New York Times, υποστήριξε ότι «Τα infographics πρέπει να είναι ο 

σωστός συνδυασµός της τέχνης, της δηµοσιογραφίας και της επιστήµης» (NYT, 

2008). H κύρια συµβολή των infographics στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι ότι  οι 

ειδήσεις και οι πληροφορίες που τροφοδοτούνται µέσω των infographics επιτρέπουν 

στους αναγνώστες να ταξινοµούν τα φαινόµενα να τονίζουν τις τάσεις ή να 

αναδεικνύουν συγκεκριµένες πληροφορίες.  

Αν και οι στατικές οπτικοποιήσεις µε την δηµιουργία διαγραµµάτων και 

γραφηµάτων, ενσωµατωµένων σε   κείµενο έχουν χρησιµοποιηθεί από καιρό στη 

δηµοσιογραφία, µια αναδυόµενη κατηγορία οπτικοποιήσεων, τα λεγόµενα    

διαδραστικά infographics ενσωµατώνονται όλο και περισσότερο στην σύγχρονη 

δηµοσιογραφία.  Εφηµερίδες συµπεριλαµβανοµένων των New York Times, της 

Washington Post και του The Guardian τακτικά ενσωµατώνουν infographics και δη 

διαδραστικά στη δηµοσιογραφία τους (Segel & Heer, 2010). Τα infographicς 

µπορούν να βοηθήσουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είτε πρόκειται για τα 

παραδοσιακά (εφηµερίδες, τηλεόραση) είτε για το διαδίκτυο,   να προσθέσουν αξία 

και να βελτιώσουν την ποιότητα του ενηµερωτικού τους προϊόντος και συνεπώς τα 
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infographics διαδραµατίζουν βασική λειτουργία στην επιρροή και την αξιοπιστία του 

µέσου.   (Meyer, 2004). 

Μία από τις µεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί σήµερα στα γραφεία των 

µεγάλων µέσων ενηµέρωσης είναι η δηµιουργία ενός τµήµατος που ασχολείται µε 

την οπτικοποίηση δεδοµένων, και εργάζεται από κοινού µε τους δηµοσιογράφους. Αν 

και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους µε διαφορετικά 

επαγγελµατικά προφίλ να γίνουν σχεδιαστές σε εφηµερίδες (Urbanski & Miller, 

2010), στο πλαίσιο του infographic  χρειάζονται πολύ συγκεκριµένα επαγγελµατικά 

προφίλ.  

Πολλές  µελέτες έχουν προσπαθήσει να αποτυπώσουν τις βασικές δεξιότητες 

που απαιτούνται από τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την δηµοσιογραφία και 

την παράλληλη χρήση infographics. Ο Βοyle (2012) περιέγραψε τον γραφίστα   ως 

δηµιουργικό πρόσωπο, µε καλή αίσθηση και ικανότητα σχεδιασµού και για σύνθεση 

ιδεών, υπογραµµίζοντας παράλληλα ότι   χρειάζεται να έχει άµεση επαφή µε τα 

γεγονότα τα οποία καλείται να αποτυπώσει µέσω ενός infographic.      

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα που προσφέρει η χρήση των infographics στα 

σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης σε σχέση µε τα παραδοσιακά, βασίζεται εν πολλοίς και 

στην ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών πηγών δηµοσιογραφίας και του διαδικτύου εν 

γένει. Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα άτοµα ηλικίας 16-24 ετών είναι online  7,5 ώρες τη 

µέρα  στο διαδίκτυο   µε τις κινητές συσκευές να αντιπροσωπεύουν το 43% του 

online χρόνου τους. Τα ευρήµατα αυτά παρέχουν αναµφίβολα µια προοπτική στις 

συνεχιζόµενες συζητήσεις στη βιοµηχανία των µέσων ενηµέρωσης σχετικά µε το 

ρόλο των infographics.  

Υποστηρίζοντας τις αντιλήψεις ότι τα παραδοσιακά µέσα, όπως η τηλεόραση, 

το ραδιόφωνο και ο Τύπος, συνεχίζουν να χάνουν χρήστες οι οποίοι δείχνουν να 

προτιµούν τα ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης, το infographic αποκαλύπτει ότι οι 

άνθρωποι δαπανούν σήµερα αρκετό χρόνο για ενηµέρωση µέσω ίντερνετ, χάρη στην 

εµφάνιση του Netflix, του Amazon Prime Video και άλλων υπηρεσιών.  

Σηµατοδοτώντας σαφείς µετατοπίσεις οι άνθρωποι δαπανούν διπλάσιο χρόνο σε 

ψηφιακά µέσα (τα οποία χρησιµοποιούν κατά κόρον εφαρµογές infographics) σε 

σύγκριση µε τα παραδοσιακά µέσα. 
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Στην προσπάθεια να βρεθεί η σύνδεση µεταξύ δηµοσιογραφίας και 

Infographics, o Valero Sancho (2004: 21) αναφέρει οκτώ χαρακτηριστικά των 

δηµοσιογραφικών infographics, προσθέτοντας ότι είναι ουσιώδεις για τα infographics   

να µην χάσουν τη σύνδεσή τους µε τον δηµοσιογραφικό τοµέα: 

- Να διαθέτουν πληρότητα και ανεξαρτησία   

- Να παρέχουν ένα εύλογο ποσό των   πληροφοριών. 

- Να περιέχουν αρκετές πληροφορίες για µια σαφή κατανόηση των γεγονότων 

που έχουν αναφερθεί ·  

- Να δηµιουργούν µια συγκεκριµένη ιεραρχία περιεχοµένου 

χρησιµοποιώντας, ενδεχοµένως, τυπολογικές εναλλακτικές λύσεις   

- Να χρησιµοποιούν εικονικά στοιχεία που δεν παραµορφώνουν την 

πραγµατικότητα. 

- Να εκτελούν λειτουργίες σύνθεσης ή συµπλήρωσης των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στο κείµενο. 

- Να σέβονται ορισµένες αισθητικές αρχές. 

- Να είναι σαφή και ακριβή. 

 

Από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως,  η 

ανάγκη να περιγράφουν τα infographics   κάθε δεδοµένο περιεχόµενο µε έναν 

αυστηρό και αντικειµενικό τρόπο, κάνοντας χρήση των οπτικών στοιχείων ως µέσο 

στη βάση ενός σκοπού καιόχι ως αυτοσκοπός. Το infographic δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να µεταβάλει τα γεγονότα ή να υπερβάλλει ή διογκώνει τις πληροφορίες. 

 Είναι προφανές ότι τα infographics αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία,   

δεδοµένου ότι είναι περισσότερο οπτική και λιγότερο θεωρητική από άλλες   

κατηγορίες, αν και έχει επίσης ως σκοπό την αφήγηση- εν όλω ή εν µέρει - µιας 

πληροφορίας. Η προστιθέµενη αξία που προσδίδει η χρήση infographics σε όλο το 

φάσµα της δηµοσιογραφίας   σχετίζεται µε την ολοκλήρωση της ενηµερωτική 

λειτουργία µέσω µιας παρουσίασης γεγονότων που ενισχύουν την αισθητική και την 

διαδραστικότητα.   
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Τα infographics που χρησιµοποιούνται στην ηλεκτρονική δηµοσιογραφία 

επιτρέπουν την χρήστη να εντοπίσει µια αυτόνοµη διαδροµή που παρέχεται από τα 

πολυµέσα, µέσω της διαδραστικότητας και της υπερκειµενικότητας.  Οι δυνατότητες 

των infographics  για την δηµοσιογραφία του κυβερνοχώρου είναι ατελείωτες σε 

σύγκριση µε τις παραδοσιακές µορφές δηµοσιογραφίας, χάρη   στην ευελιξία της 

εφαρµογής και την διαδραστικότητα που προσφέρουν. 

 ∆ιευκολύνουν την κατανόηση της πραγµατικότητα µέσω της οικονοµίας του 

χρόνου και της µορφοποίησης, καθώς µπορούν να λειτουργήσουν ως 

συµπληρωµατική παράθεση στο κείµενο ή υποκατάστατο αυτού.Στα ψηφιακά 

infographics διακρίνονται δυο είδη τα στατικά  όταν δεν υπάρχει κίνηση και στα 

δυναµικά στα οποία υπάρχει κάποιοι είδος animation.  Eπίσης, όσον αφορά το   

βαθµό αλληλεπίδρασης, οι χρήστες µπορούν να θεωρηθούν παθητικοί ή ενεργοί.   

H σηµαντική συνεπώς λειτουργία των infographics σε κάθε επιµέρους πεδίο 

της  δηµοσιογραφίας και των µέσων επικοινωνίας (αθλητικής, γενετικών ερευνών, 

έργων τέχνης, προσωπογραφίας πολιτικών κτλ.) και τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της 

οπτικοποίησης της είδησης σε σχέση την κλασσική µορφή ανάπτυξης κειµένου, 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα µέσα επικοινωνίας θα πρέπει αναµφίβολα να 

επενδύσουν και χρόνο και τους κατάλληλους πόρους για τη δηµιουργία προϊόντων 

υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασµένα για online µορφή, και να δοθεί περισσότερη 

υποστήριξη στους δηµοσιογράφους που δηµιουργούν αυτά τα ηλεκτρονικά προϊόντα 

(Busswood, 2010). 

Ωστόσο, οι µεταβολές που συνεπάγεται η υιοθέτηση της ευρείας χρήσης 

infographics στον τοµέα της δηµοσιογραφίας,    δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο 

δηµιουργία ενός τµήµατος infographics. Οι ειδησεογραφικοί οργανισµοί πρέπει 

επίσης: α) να προσαρµόσουν εσωτερικά τα στυλ εργασίας των ειδησεογραφικών 

χώρων toyw στη νέα οπτική κουλτούρα που εισηγείται   το infographic και β) να 

υποστηρίζουν εξωτερικά τους αναγνώστες τους να αναπτύξουν µια µεγαλύτερη 

οπτική κουλτούρα (Cortés & Sánchez, 2008). 

 

 KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙNFOGRAPHICS: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
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4.1. Στατικά και ∆ιαδραστικά Infographics 

 

  Είτε είναι τυπωµένη είτε προσφέρεται σε ηλεκτρονική µορφή, στην  

πληροφορία που είναι ενθυλακωµένη σε ένα στατικό µοντέλο infographics, η 

αλληλεπίδραση του κοινού περιορίζεται µόνο στην εµφάνιση και την ανάγνωση. 

Ωστόσο, στα διαδραστικά infographics υπάρχουν διάφορες εφαρµογές ανοικτές στην 

αλληλεπίδραση των χρηστών. Τα διαδραστικά infographics τα οποία µπορούν να 

φέρουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση µε τις στατικές εκδόσεις τους, 

φιλοξενούν διάφορες εφαρµογές ανοιχτές στην αλληλεπίδραση των χρηστών και µε 

αυτόν τον τρόπο καλούν τον χρήστη να έχει ενεργό ρόλο στην διαµόρφωση και τη 

ροή της πληροφορίας   και να του προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες 

συµµετοχής.    

Η αλληλεπίδραση των χρηστών περιλαµβάνει το ποιές και πόσες πληροφορίες 

πρέπει να προβληθούν και σε ποιο λεπτοµερές επίπεδο καθώς και τα χαρακτηριστικά 

τους, όπως η επιλογή των πληροφοριών, η αναζήτηση και η ενεργή διαµόρφωση του 

περιεχοµένου που θα προβληθεί. Για να φτάσει στις συγκεκριµένες πληροφορίες που 

ψάχνει, ο χρήστης καθορίζει τους δικούς του τρόπους, περνά µέσα από το infographic 

και ανακαλύπτει την ίδια την πληροφορία ο ίδιος.  

Ο χρήστης, ο οποίος µπορεί να βρει το περιεχόµενο της πληροφορίας σε µια 

κατεύθυνση που ο ίδιος καθορίζει, βρίσκεται σε πιο αποφασιστική θέση στη 

διαδικασία ενηµέρωσης. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές των διαδραστικών 

infographics, ανάλογα µε το περιεχόµενο, το στόχο, το κοινό και το σκοπό, από απλές 

εφαρµογές που παρέχουν πληροφορίες µε αναδυόµενα παράθυρα όταν µετακινούνται 

πάνω στην εικόνα, σε πολύπλοκες  εφαρµογές που ενηµερώνονται αυτόµατα κάθε 

δευτερόλεπτο.  

Για παράδειγµα, στο διαδραστικό inforgraphic που ονοµάζεται Kepler's Tally 

of Planets, της εφηµερίδας Νew York Post, όταν ο δροµέας µετακινείται στα αστρικά 

συστήµατα, βλέπει µια σύντοµη εξήγηση που περιέχει το όνοµα του αστεριού και τον 

αριθµό των πλανητών στην τροχιά του (Εικόνα 23). Έτσι η συγκεκριµένη εφαρµογή 

infographics των New York Times είναι µια διαδραστική ενηµέρωση για τους 190 
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επιβεβαιωµένους πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τα αστέρια και οι οποίοι 

ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της αποστολής Keples της NASA. 

 

 

 

Εικόνα 23 "Kepler's Tally of Planets" New York Times 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/science/space/keplers-

tally-of-planets.html 

  

Eπίσης διαδραστικό infographic µε το όνοµαα " Women's Rights Country by 

Country" είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε από την οµάδα της άλλης ηγετικής 

εφηµερίδας The Guardian (Εικόνα 24).  
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Εικόνα 24 “Women's Rights Country by Country” The Guardian, 

http://www.theguardian.com/global-development/ng-

interactive/2014/feb/04/womens-rights-country-by-country-interactive 

 

Σε αυτό το infographic, το οποίο έχει περισσότερα διαδραστικά 

χαρακτηριστικά από το παράδειγµα του "Kepler's Tally of Planets", εξετάζει τα 

δικαιώµατα των γυναικών στη βάση χωρών κάτω από διαφορετικούς τίτλους. Οι 

χρήστες µπορούν να επιλέξουν µια περιοχή και να πετάξουν πάνω από µια χώρα για 

να δουν τι νοµοθετικό πλαίσιο έχει αναπτύξει για µια σειρά ζητηµάτων όπως βία, 

παρενόχληση, άµβλωση, δικαιώµατα ιδιοκτησίας και απασχόλησης, διακρίσεις και 

ισότητα. Τα στοιχεία για τις χώρες µπορούν να εξεταστούν σε συνάρτηση µε το 

µέγεθος του πληθυσµού τους και τα µεγέθη των γειτονικών τους κρατών.  

Στα διαδραστικά πληροφοριακά στοιχεία όπως το παράδειγµα αυτό, ο 

χρήστης µπορεί να φιλτράρει πληροφορίες όπως επιθυµεί, να αφαιρέσει τις άσχετες 

πληροφορίες, να κάνει έρευνα προσανατολισµένη προς τον σκοπό του και να φτάσει 

στο βάθος των οµάδων γνώσης. Εκτός αυτού, σε αυτό το έργο ο χρήστης µπορεί να 

µοιράζεται στο Twitter τον υπότιτλο που σχετίζεται µε τα δικαιώµατα της γυναίκας 

της χώρας που επιλέγει. 

 Αυτού του είδους η κατανοµή έχει και πολυδιάστατα οφέλη.  Τα δικαιώµατα 

των γυναικών, είναι επισηµασµένα στη σχετική χώρα, αλλά δεδοµένου ότι οι 

πληροφορίες αυτές µοιράζονται µε τη µορφή ενός infographic, είναι γεγονός ότι θα 

προσελκύσουν µεγαλύτερη προσοχή, οι σχετικές πληροφορίες θα γίνουν αντιληπτές 

ταχύτερα και η διάρκειά τους θα είναι µεγαλύτερη. Εν τω µεταξύ, η πηγή του 

infographic, The Guardian θα διαφηµιστεί έµµεσα. Μια άλλη πτυχή αυτού του 

γεγονότος είναι ότι ως αποτέλεσµα του ότι τα θέµατα που µοιράζονται στα κοινωνικά 
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µέσα ενηµέρωσης µπορούν να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους και να 

εξαπλωθούν γρήγορα, το επίπεδο αναγνώρισης των infographics αυξάνεται σταδιακά. 

Tα στατικά inforgraphics στο ∆ιαδίκτυο σχεδιάζονται συνήθως σε 

κατακόρυφη µορφή λόγω της δοµής της οθόνης. Έτσι ο χρήστης µπορεί να δει το 

infographic µε κύλιση από πάνω προς τα κάτω. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση οδηγεί 

στην προβολή µόνο ενός συγκεκριµένου τµήµατος του infographic (Εικόνα 25).  

 

Εικόνα 25 Λεπτοµέρεια του  Infographic Understanding Healthcare.gov’s Rocky 

Rollout (http://www.galorath.com/wp/understanding-healthcare-govs-rocky-rollout-

infographic.php) 

 

Από την άλλη πλευρά, όταν το στατικό infographic θεωρείται ως σύνολο,   

είναι πολύ µικρό για να γίνει αντιληπτό (Εικόνα 26). Εκτός αυτού, οι πληροφορίες 

που µπορούν να παρουσιαστούν µε στατικά infographics είναι περιορισµένες. Η 
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φόρτωση πάρα πολλών πληροφοριών µπορεί να κάνει τα στατικά infographics 

πληροφόρηση ακατανόητα ή στην καλύτερη περίπτωση δυσνόητα.  

 

Εικόνα 26 Oλόκληρο το Infographic Infographic Understanding Healthcare.gov’s 

Rocky Rollout 

(http://www.galorath.com/wp/understanding-healthcare-govs-rocky-rollout-

infographic.php) 

  

 

Στα διαδραστικά infographics δεν υπάρχει κανένας από αυτούς τους 

περιορισµούς. Οι αλληλεπιδραστικές πληροφορίες που µπορούν να σχεδιαστούν µε 

το επιθυµητό µέγεθος οθόνης µπορούν να φέρουν πολλαπλές στοιβάδες 

πληροφοριών. Οι χρήστες µπορούν να δουν µόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται 
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και να χρησιµοποιήσουν τις διαδραστικές λειτουργίες του inforgraphic για πιο 

λεπτοµερείς πληροφορίες. Έτσι, ανεξάρτητα από το πόση πληροφορία περιέχει, η 

γενική δοµή του infographic φαίνεται καθαρή και σαφής. Για παράδειγµα, το 

κινούµενο διαδραστικό infographic µε θέµα "Space Energy", της  Infographic World, 

µια εταιρεία που παράγει έργα µόνο για εφαρµογές infographics, δηµιουργήθηκε 

εφαρµογή για   iPad η οποία ενεργοποιείται από την αλληλεπίδραση του χρήστη και 

φέρνει τις απαιτούµενες πληροφορίες στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, µόνο οι 

πληροφορίες που ζητούναι από το χρήστη µπορούν να προβληθούν µε κίνηση 

animation. (εικόνα 27) 

 

 

Εικόνα 27 Tο κινούµενο interactive infographic “Space Energy”, για το Discovery’s 

iPad app “How Stuff Works” 

(http://infographicworld.com/discovery-html5-animated-interactive-infographic-7-

space- energy/ 

 

  

 

Στα διαδραστικά Infographics,   χρήστης µπορεί να καθοδηγηθεί µε τον 

επιθυµητό τρόπο επιλέγοντας τη µέθοδο παρουσίασης τεχνολογίας και δεδοµένων 

που εξυπηρετεί το σκοπό του. Οι Lankow, Ritchie & Crooks (2012, 53) εξηγούν 

αυτήν την κατάσταση ως εξής: "Μερικές φορές µπορεί ο χρήστης να θέλει  να 

περιηγηθεί στις πληροφορίες σας προκειµένου να αντλήσει νόηµα που είναι σχετικό ή 

ενδιαφέρον για αυτόν. Ή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε διαδραστικά infographics για 

να καθοδηγήσετε κάποιον µέσω συγκεκριµένης παρουσίασης   µε γραµµικό τρόπο, 

ώστε να κατανοήσει τη συγκεκριµένη ιστορία που θέλετε να πείτε.   Μπορείτε να 
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χρησιµοποιήσετε την αφηγηµατική / συντακτική γωνία για να πείτε στους ανθρώπους 

τι θεωρείτε σηµαντικό, ενδιαφέροντα ή διασκεδαστικό για να τους προσελκύσετε να 

δουν το περιεχόµενο και στη συνέχεια να τους ενθαρρύνετε να διερευνήσουν τα 

δεδοµένα για να βρουν πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτό το περιεχόµενο " 

Μία από τις κύριες προκλήσεις για την σύγχρονη   δηµοσιογραφία είναι η 

προσαρµογή του δηµοσιογραφικού περιεχοµένου σε ένα τεχνολογικό πανόραµα που 

να βρίσκεται σε µια σταθερή κατάσταση καινοτοµίας. Η πρόκληση βασίζεται σε δύο 

κατηγορίες: τη µορφή και το περιεχόµενο. Από άποψη µορφής, ποιος θα είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να σχεδιάσει κανείς νέα για πολυπλατφορµικά µέσα 

επικοινωνίας που έχουν πρόσβαση όχι µόνο από υπολογιστές αλλά και από κινητές 

συσκευές όπως tablet και smartphones; Κι ακόµα ποιο θα ήταν το καταλληλότερο 

δηµοσιογραφικό περιεχόµενο για αυτό το νέο πλαίσιο που στοχεύει σε νέο τύπο 

χρήστη;  

Ένας χρήστης που όχι µόνο λαµβάνει τα νέα, αλλά παράγει και τροποποιεί, 

εισάγει δεδοµένα και στη συνέχεια τα µοιράζεται µέσω των διαδικτυακών 

κοινωνικών δικτύων, του ∆ιαδικτύου και των ποικίλων εργαλείων επικοινωνίας που 

είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Αυτές οι δύο ευρείες έρευνες αποτελούν τη βάση για 

τη συζήτηση των δυνατοτήτων του HTML5 δηλαδή της πιο πρόσφατης εκδοχής των 

γλωσσών HTML που εφαρµόζονται στις νέες δηµοσιογραφικές αφηγήσεις, ιδιαίτερα 

στα διαδραστικά infographics. Υπάρχουν ήδη εµπειρίες µε τη χρήση αυτής της 

γλώσσας προγραµµατισµού που έφερε νέους πόρους πολυµέσων και διαδραστικότητα 

στη δηµοσιογραφία που χαρακτηρίζει το διαδικτυακό περιβάλλον.    

Μέσω του συνδυασµού προηγµένων πόρων προγραµµατισµού γλωσσών, 

όπως το Flash και το HTML5, τα διαδραστικά πολυµεσικά infographics  µπορούν να 

φτάσουν σε καλά επίπεδα αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη, παρέχοντας απλή και 

ξεκάθαρη κατανόηση ενός προβλήµατος που παρουσιάζεται σε σε µια δεδοµένη 

περίπτωση Cairo (2008). 

  Με αυτόν τον τύπο αλληλεπίδρασης ο χρήστης δηλώνει, στις περισσότερες 

περιπτώσεις πιέζοντας κουµπιά, τις ενέργειες που πρόκειται να εκτελεστούν στο 

infographic. Ειδικότερα, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τη θέση, το χρώµα και το 

µέγεθος των αντικειµένων και τα φυσικά χαρακτηριστικά των εικονικών προσώπων 

µέσω της κίνησης και του κλικ. Tα διαδραστικά infographics της εξερεύνησης 
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προσφέρουν την ψευδαίσθηση της απεριόριστης ελευθερίας για τους αναγνώστες. 

Και βέβαια, χρησιµοποιούµε τη λέξη ψευδαίσθηση επειδή η ελευθερία οπτικοποίησης 

των πληροφοριών δεν ξεπερνά αυτό το επίπεδο και το όριο που ο προγραµµατιστής 

του infographic έχει προγραµµατίσει. Αποφασίζει τι, πώς και πότε ο αναγνώστης 

µπορεί να δει ή πως να χειριστεί το περιεχόµενο.   

  

 

4.2 Αποτελέσµατα προσωπικού ερευνητικού ερωτηµατολόγιου  

 

 

Κατά την ολοκλήρωση της πτυχιακής µου εργασίας καλέστηκα να κάνω µία µικρή 

έρευνα όσο αφορά την απήχηση που έχουν στις µέρες τα κειµενογραφήµατα και κατά 

πόσο το ευρύ κοινό επιθυµεί να ενηµερώνεται πιο συχνά µέσω αυτών.  

Για την υλοποίηση της αναζήτησης µου χρησιµοποίησα τη βοήθεια του Google 

Forms και συνέθεσα τις ερωτήσεις που είχα στο µυαλό µου. Το ερωτηµατολόγιο 

συµπληρώθηκε επιτυχώς από 27 άτοµα και πιστεύω έδωσαν µία επαρκή εικόνα για 

την θέση που έχουν τα κειµενογραφήµατα στο πεδίο της δηµοσιογραφίας σήµερα. Τα 

αποτελέσµατα που συγκεντρώθηκαν είναι ως εξής : 

• Όλοι όσοι ερωτήθηκαν έχουν γνώση του θέµατος κειµενογράφηµα.  

• 92.6% επιθυµούν να ενηµερώνονται µέσω διαδικτύου ενώ µόνο 7,4% µέσω 

ραδιοφώνου  

• 74.1% λαµβάνουν πληροφορίες από τα social media και 22.2% από λοιπά site.  

• Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι γίνεται αντιληπτό το νόηµα της είδησης µέσω 

του κειµενογραφήµατος συγκριτικά µε τον παραδοσιακό τρόπο 92.5% 

απάντησε θετικά  

• Σηµαντικής σηµασίας είναι τα κειµενογραφήµατα που παρέθεσαν οι 

ερωτηθέντες ως αυτά που τους φάνηκαν ελκυστικά προς µελέτη (εξοπλισµός 

στρατιωτικών δυνάµεων έναντι ξένων δυνάµεων, κειµενογράφηµα για το 

Brexit, έρευνας µε θέµατα υγείας, interest in renewables, γκάλοπ καλύτερου 

πρωθυπουργού)  
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• Καταληκτικά το ποσοστό που θα ήθελε πιο συχνή την εµφάνιση 

κεινογραφήµατος στα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης είναι σαφώς µεγαλύτερο 

από αυτό που δεν το υποστηρίζει τόσο (85. 2% έναντι 14.8%). 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Σήµερα η ανθρωπότητα υπόκειται σε µια άνευ προηγουµένου ποσότητα 

πληροφοριών. Αυτό κάνει το σχεδιασµό των πληροφοριών ένα πολύ σηµαντικό θέµα 

για τη ρύθµιση της περίπλοκης κυκλοφορίας δεδοµένων και πληροφοριών. Το 

ανθρώπινο µυαλό µπορεί να αντιλαµβάνεται τη µεταφορά οπτικής πληροφορίας πολύ 

γρήγορα και µε πιο αποτελεσµατικό και µόνιµο τρόπο σε σύγκριση µε  τη γραπτή ή 

προφορική µεταφορά πληροφοριών. Οι επιστηµονικές έρευνες σε αυτό το θέµα 

δείχνουν πόσο αποτελεσµατική είναι η όραση στη διαδικασία παρουσίασης 

πληροφοριών και αντιλήψεων του µηνύµατος.  

Χρησιµοποιούµε την όρασή µας περισσότερο για την αντίληψη του κόσµου 

στον οποίο ζούµε. Για το λόγο αυτό, η οπτική επικοινωνία είναι πιο αποτελεσµατική 

από τους άλλους τύπους επικοινωνίας. Εξάλλου όπως ήδη προαναφέρθηκε, η ιστορία 

της οπτικής επικοινωνίας χρονολογείται εδώ και   χιλιάδες χρόνια   από τα 

εικονογράµµατα των τοίχων των σπηλαίων µέχρι τα ιδεογράµµατα στα ιερογλυφικά. 

Σήµερα, η ανθρωπότητα ζει σε έναν πολύ περισσότερο οπτικοποιηµένο κόσµο.  

Η ανάπτυξη τεχνολογικά οπτικών µέσων και εγκαταστάσεων στον 21ο αιώνα 

έχει κατευθύνει τις διαδικασίες σκέψης και αντίληψης των κοινωνιών σε οπτικές 

διαδικασίες πρόσληψης της πληροφορίας. Σύµφωνα µε τον Parsa (2007) "στη 
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σύγχρονη ∆υτική κοινωνία σε αυτόν τον νέο αιώνα, ο οποίος βρίσκεται υπό το 

καθεστώς της υπεροχής του οπτικού πολιτισµού, συµπεραίνεται ότι οι εικόνες 

βρίσκονται στο επίκεντρο και µε αυτή την έννοια διαµορφώνονται οι   κοινωνίες και 

η ροή των πληροφοριών". Η ταχύτερη πρόοδος της αστικοποίησης και της 

τεχνολογίας από τον 20ό αιώνα είχε ως αποτέλεσµα η οπτική επικοινωνία να 

αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία µέσα στη σύγχρονη ζωή.  

Η σταδιακή αύξηση των συστηµάτων σήµανσης και κατεύθυνσης, η   

διαφήµιση και τα οπτικά στοιχεία σε έντυπες δηµοσιεύσεις µπορούν να δοθούν ως 

παραδείγµατα αυτής της διαδικασίας. Σήµερα, εγκαταστάσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της σύγχρονης ζωής, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, οι οθόνες αφής, 

η τηλεόραση, το ∆ιαδίκτυο και τα κοινωνικά µέσα έφεραν οπτική και οπτική 

επικοινωνία σε ένα πιο κεντρικό σηµείο. Είναι γεγονός πλέον ότι ο ∆υτικός 

Πολιτισµός έχει γίνει περισσότερο εξαρτηµένος από ποτέ από την οπτική κουλτούρα, 

τα οπτικά αντικείµενα και την οπτική επικοινωνία ως µέσο λόγου και µέσο για την 

ανάπτυξη µιας κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. 

Οι άνθρωποι µαθαίνουν και θυµούνται πιο αποτελεσµατικά   µέσω της χρήσης 

του κειµένου και των οπτικών εικόνων παρά µόνο, µέσω του κειµένου. Τα 

Infographics είναι ένας τρόπος παρουσίασης σύνθετου και πυκνού πληροφοριακού 

περιεχοµένου µε τρόπο που υποστηρίζει τη γνωστική επεξεργασία, τη µάθηση και τη 

µελλοντική αναγνώριση και ανάµνηση. Η σηµαντική συµβολή των Infographics είναι 

ότι αποτελούν έναν τρόπο να επιτυγχάνουν την απόδοση σε µέγιστο βαθµό του 

περιεχοµένου της είδησης ή της πληροφορίας στο ελάχιστο χώρο, µε ακρίβεια και 

σαφήνεια.  Επειδή τα Infographics είναι οπτικές παρουσιάσεις σε αντίθεση µε τις 

προφορικές ή κειµενικές παρουσιάσεις, µπορούν να «µιλήσουν» γρήγορα για µια 

ιστορία, να δείξουν σχέσεις και να αποκαλύψουν τη δοµή της.   

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα Inforgraphics ανταποκρίνονται σε µια 

σηµαντική ανάγκη στη σηµερινή σύγχρονη εποχή, στην οποία η οπτική επικοινωνία 

έχει κεντρική σηµασία, και η σταθερά αυξανόµενη πληροφόρηση και τα δεδοµένα 

διαδίδονται πλέον µε έναν πρωτοφανή ρυθµό. Τα Infographics κάνουν τα φαινόµενα, 

τις διαδικασίες ή τις αριθµητικές τιµές που είναι δύσκολο να κατανοηθούν όταν 

διαβάζονται σε ένα κείµενο πιο κατανοητά και ελκυστικά και αποκαλύπτουν 

συνδέσεις και µοτίβα που σχετίζονται µε το θέµα σε διαφορετικές διαστάσεις του. 
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 Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό των infographics είναι ότι µπορούν να 

µετασχηµατίζουν πολύπλοκες και µη συστηµατικές µάζες πληροφοριών σε 

κατανοητές δοµές,  και η πιο σηµαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια για τα 

infographics αποκτά χαρακτηριστικά υψηλής ευκρίνειας και διαδραστικότητας ως 

αποτέλεσµα της τεχνολογικής προόδου.  

Η εξέλιξη των infographics σήµερα µέσω διαδραστικών εφαρµογών τους είναι 

ραγδαία. Όπως λέει ο Schütz: "Μέχρι πρόσφατα, µπορούσαµε είτε να εκτυπώνουµε 

γραφικά σε χαρτί µε πολύ υψηλή ανάλυση, αλλά µε ελάχιστες ευκαιρίες να 

αλληλεπιδράσουµε µε τα δεδοµένα ή να χρησιµοποιήσουµε υπολογιστές που 

εµφανίζουν τα δεδοµένα σε χαµηλότερη ανάλυση.  

Σήµερα µπορούµε να έχουµε   µια διασύνδεση που δείχνει τα δεδοµένα σε 

υψηλή ανάλυση καθώς επίσης και να επιτρέπει στο χρήστη να αλληλεπιδρά µε αυτά 

τα δεδοµένα άµεσα, χωρίς παρεµβολή. Αυτό διανοίγει την ευκαιρία για πρόοδο στην 

οπτικοποίηση των infographics "(Schütz, 2012). Τα διαδραστικά πληροφοριακά 

στοιχεία που µπορούν να φέρουν έντονες πληροφορίες χωρίς να δηµιουργούν 

πολυπλοκότητα επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειρίζεται και να διερευνά 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται οπτικά µπορούν να γίνουν 

αντιληπτές και να µάθουν πιο εύκολα.  

Ένα άλλο στοιχείο είναι η µάθηση των συµµετεχόντων. ∆εδοµένου ότι 

φιλοξενούν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, τα διαδραστικά infographics επιτρέπουν 

στο χρήστη να ορίσει περισσότερες συνδέσεις µε τις γνώσεις καθώς τραβούν τον 

χρήστη µέσα στο θέµα. Όταν ληφθεί υπόψη η συνεχώς αυξανόµενη ένταση των 

πληροφοριών και των δεδοµένων, τα διαδραστικά πληροφοριακά στοιχεία, που 

χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο καθηµερινά στο ∆ιαδίκτυο, θα αποτελέσουν 

εργαλεία που θα καλύψουν σηµαντικές ανάγκες στο µέλλον, αποκτώντας νέα 

χαρακτηριστικά προσανατολισµένα στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η συµβολή των Infographics στην δηµοσιογραφία είναι 

κεφαλαιώδης καθώς προσφέρουν στον αναγνώστη και στον δηµοσιογράφο αµέτρητες   

δυνατότητες που αξίζουν να διερευνηθούν. Αν, πριν από µερικά χρόνια, τα 

δηµοσιογραφικού τύπου  infographics αντιστοιχούσαν στη χρήση κάποιων εικόνων 

στο κείµενο,  σήµερα, η εξέλιξή τους έχει παρουσιάσει ραγδαία άνοδο µέσω της  

ψηφιακής µορφής τους. Τα Infographics που χρησιµοποιούν βίντεο, ηχητικά εφέ, 
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κινούµενα σχέδια, χάρτες και γραφικά µας επιτρέπουν   να επισηµάνουµε τη διαφορά 

µεταξύ των δυνατοτήτων των infographics για το µέλλον.  Τα infographics, έχει ήδη 

σηµαντική σηµασία στην δηµοσιογραφία του κυβερνοχώρου αλλά και στην 

παραδοσιακού τύπου δηµοσιογραφία η οποία τα έχει ευρέως υιοθετήσει σήµερα. 

Είναι επίσης γεγονός ότι το πεδίο των ερευνών για τα θετικά αποτελέσµατα των 

δηµοσιογραφικών infographics έχει καταδείξει την πυρηνική σηµασία τους για το 

µέλλον της δηµοσιογραφίας.  Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η οπτικοποίηση 

της είδησης δεν είναι µόνο τα infographics, αλλά οφείλει να περιλαµβάνει µια 

αντικειµενικά σωστή ισορροπία ανάµεσα στο ποιοτικό δηµοσιογραφικό κείµενο και 

την καλή οπτικοποίηση των δεδοµένων. 
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